
Netti 4U Comfort CE/CES PLUS

B R U G S A N V I S N I N G 

 Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF  
om medicinsk udstyr. 
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1. INTRODUKTION

Netti 4U comfort|CE/CES PLUS er en 
komfortkørestol, som er beregnet til både 
indendørs og udendørs brug. Den er testet 
i henhold til DIN EN 12183:2009. Disse 
test blev udført af TÜV SÜD Product Service 
GmbH i Tyskland.

Hos Alu Rehab mener vi, at kørestole skal 
vælges på baggrund af en grundig vurdering 
af brugerens behov samt miljømæssige 
overvejelser. Derfor er det vigtigt, at man kender 
kørestolens muligheder og begrænsninger. 
Netti 4U comfort|CE/CES PLUS er en kørestol, 
som er designet til brugere med behov for 
både komfort og aflastning. Kombinationen 
af sædesystemet og de ergonomiske løsninger 
i rammekonstruktionen giver en lang række 
muligheder for tilpasning og justering.

Kørestolen er konstrueret til at blive anvendt 
både udendørs og indendørs og giver ved hjælp 
af tilt- og rygvinkelfunktionerne mulighed for 
at ændre siddestillingen fra aktivitet til hvile.

Maks. brugervægt: 135 kg. 

 Ved montering af tilbehør som 
skubbehjælp m.m. skal tilbehørets vægt 
trækkes fra den maksimale brugervægt. 

 Specifikationerne varierer fra land 
til land.
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1.1  Anvendelsesområde/
indikationer for Netti 
4U comfort | CE/CES PLUS

Netti 4U comfort|CE/CES PLUS er en 
multifunktionskørestol til helt eller delvist 
immobile personer med fysiske og/eller 
mentale funktionsnedsættelser. Disse 
funktionsnedsættelser kan have flere årsager. 
Netti 4U comfort|CE/CES PLUS har justerbar 
sæde- og rygvinkel, hvilket gør det nemmere 
for brugeren at skifte siddestilling (mobilisering 
eller holdningskorrektion/stabilisering) i de 
tilfælde, hvor følgende funktionshindringer 
og deres mange forskellige årsager er til stede:
• Begrænset eller ingen mobilitet
• Begrænset eller ingen muskelkraft
• Bevægelsesindskrænkninger
• Begrænset eller manglende kropsstabilitet
• Hemiplegi
• Gigtlidelser
• Kraniocerebrale skader
• Amputationer
• Andre neurologiske eller geriatriske lidelser.

1.2 Kontraindikationer
Netti 4U comfort|CE/CES PLUS er ikke egnet til 
personer med udpræget muskulær spasticitet. 
Til disse personer anbefaler vi Netti 4U comfort 
| CED Dynamic, som er konstrueret til at følge 
kroppens bevægelsesmønster. Hvis denne 
anbefaling ikke følges, kan det i værste fald 
føre til, at metaldele i områderne omkring ryg, 
benstøtter og armlæn bliver bøjet eller knækker.

1.3 Kvalitet og levetid
Kørestolen Netti 4U comfort | CE/CES PLUS 
er estet af TÜV SÜD Product Service GmbH 
i Tyskland i henhold til den europæiske 
standard DIN EN 12183:2009. Alu Rehab 
ApS vurderer som producent, at testen 
svarer til 5-6 års normal brug af stolen. 
Kørestolens levetid afhænger hovedsageligt 
af brugerens funktionsnedsættelse, og hvor 
godt kørestolen vedligeholdes. Levetiden 
vil dermed variere afhængigt af disse to 
faktorer.

1.4  Miljø og 
affaldshåndtering

Alu Rehab og deres leverandører ønsker 
at værne om miljøet.
Det betyder:
•  At vi så vidt muligt undgår at anvende 

stoffer og processer, der skader miljøet.
•  At Alu Rehabs produkter har en lang 

levetid og er meget fleksible for at skåne 
både miljøet og økonomien.

•  At al emballage kan genbruges.
•  At kørestolen er designet til at blive 

adskilt i sine bestanddele for at gøre 
det nemmere at genanvende dem.

 Kontakt din lokale 
genbrugsansvarlige for at 
få korrekt information om 
affaldshåndtering i dit område.
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1.5  Information 
om genanvendelse

Alle produkter fra Alu Rehab er 
designet til at kunne holde til flere års 
vedligeholdelsesfri brug. Alle produkter 
kan tilpasses til genbrug af en autoriseret 
forhandler. For at kunne garantere at 
produktet fungerer og er sikkert, anbefaler 
Alu Rehab følgende test inden genbrug.

Kontrollér følgende bestanddeles funktion, 
intakthed m.v. og udskift dele efter behov:
• Hjul (dækmønster)
• Kørestolens ramme
• Puder
• Nav
• Bremsefunktion
•  hjullejer: Undersøg, om de skal smøres.
• Hjulenes retningsstabilitet
• Lejer
• Tilt & recline funktioner

Læs desuden afsnit 9.2 om rengøring 
og vask

Tipsikring

Når tipsikringerne er korrekt monteret, 
forhindrer de kørestolen i at tippe 
bagover. Vi anbefaler på det kraftigste, 
at tipsikringerne anvendes. 

1.6 Om denne brugsanvisning
Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt 
inden du tager kørestolen i brug for at undgå 
skader ved brug af Netti 4U comfort | CE/CES 
PLUS.

 Symbol for handlinger, som ikke er 
tilladt. Reklamationsretten bortfalder ved 
udførelse af disse handlinger.

 Advarselssymbol.  
Når dette symbol vises, skal der  
udvises forsigtighed.

 Symbol for vigtig information.

Symbol for nyttige tips. 

 Værktøjssymbol. 
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1.7 De vigtigste mål
Netti 4U comfort | CE/CES PLUS er en 
komfortkørestol, som er designet til  
både udendørs og indendørs brug.

 Specifikationerne varierer fra land 
til land.

Samlet vægt: 28,5 kg 
(45 cm bred stol) 

Sædebredde:
35, 40, 45, 50 cm 

Sædedybde:
(Fra rygpude til sædepladens forkant) 

42,5, 45,0, 47,5 og 50,0 cm
(37,5, 42,0, 42,5 og 45,0 cm) 

Sædehøjde: 
(Fra gulv til toppen af sædepladen ved 
brug af 24” drivhjul i øverste position).

  46,5 cm*

*  Ved at ændre drivhjulenes 
placering kan man opnå en 
sædehøjde på 50 cm.

Ryghøjde:
 
  50 cm*

*  Ved brug af rygforlænger er ryghøjden 
60 cm.
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2. OVERSIGT

Indholdet på denne side er en opsummering 
af hele brugsanvisningen. Det er en kort 
introduktion til brug og vedligeholdelse af 
kørestolen Netti 4U comfort|CE/CES PLUS.

 Oversigten er ikke en erstatning for 
brugsanvisningen, men en påmindelse/
tjekliste.

• Pak kørestolen ud (afsnit 6.1)
• Montér drivhjulene (afsnit 6.2)
• Montér svinghjulene (afsnit 6.3)
•  Læg ryggen ned, og montér rygcylinderen på 

ryggen ved hjælp af låsebolten. (afsnit 6.5)
• Montér siddepude (afsnit 6.9)
• Montér benstøtter (afsnit 6.10)
• Montér hovedstøtte (afsnit 6.11)
• Aktivér tipsikringen (afsnit 6.7)
•  Montér tilbehør (Se afsnit 5 for mere 

information. Tilbehøret leveres med 
monteringsanvisninger.)

 Se problemløsning i afsnit 10.  
Se afsnit 6 vedrørende montering 
og regulering.

Kør forsigtigt!

 Bemærk, at friktionen mod drivringen 
kan gøre overfladen varm. 

 Saltvand øger risikoen for korrosion. 
Der er ikke behov for yderligere tiltag 
i forbindelse med miljømæssige forhold.

 Når kørestolen vippes bagover, skal 
tipsikringen og bremserne altid være 
aktiveret.

Sørg for at låse alle håndtag korrekt.

 Af hensyn til brugerens sikkerhed bør 
tipsikringen altid anvendes.

 Overfladetemperaturen på rammens 
metaldele kan stige, hvis de udsættes 
for direkte sollys.

 Stå aldrig på benstøtterne, da kørestolen 
kan tippe fremad.

 Løft aldrig kørestolen i benstøtterne 
eller armlænene.

 Produktkonfigurationen kan variere 
fra land til land.

 Brugsanvisninger og kataloger til 
personer med synsnedsættelse kan 
downloades på www.alurehab.com

 Kontakt din forhandler, hvis der er 
noget, du er i tvivl om!
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3. BESKRIVELSE 

Standardversion*

1. Hovedstøtte 
2.  Dybdejustering af hovedstøtte 
3. Hovedstøtteadapter
4. Kørebøjle
5. Udløserhåndtag
6. Drivhjul
7. Tipsikring
8. Bremser
9. Svinghjul 
10. Forgaffel
11. Fodplade
12. Lægplade
13. Lægpladeholder
14.  Benstøtte med regulerbar 

vinkel
15. Siddepude
16. Armlæn med polster
17. Rygpude
18. Kørebøjlerør
19. Udløserhåndtag, tilt
20. Udløserhåndtag, ryg

 Hvis nogen af disse dele 
mangler, skal du kontakte 
din forhandler.

*  Produktkonfigurationen kan 
variere fra land til land.
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Standard

SÆDE
• Netti Uno Seat siddepude
• Tilt -5° til +20° 
• Regulerbar dybde på 7,5 cm

HJUL
•  24 x 1 3/8” punkterfri drivhjul med quick 

release-aksel
• Drivring
•  7” punkterfri styrehjul med quick release-

aksel

*  Standard drivhjul kan variere fra land 
til land.

RYG
• Vinkel: 92° til 137° 
• Højde: 50 cm
• Netti|Uno Back
• Kørehåndtag eller
• Kørebøjle

BENSTØTTER
•  Universal benstøtte eller benstøtte med 

regulerbar vinkel
•  Fodplader med regulerbar vinkel og højde 
• Aftagelige

ARMLÆN 
• Højdejusterbar
• Aftagelige

HOVEDSTØTTE 
• Regulerbar højde, dybde og vinkel
• Aftagelige

Tilbehør

SÆDE
• Siddepude med trykfordelende, stabiliserende 
og ventilerende egenskaber

HJUL
•  Punkterfri PU-hjul i størrelserne 12”, 16” og 24 

x 1” med tromlebremse (se afsnit 5)
• Punkterfri PU 22 x 1” og 24 x 1”
•  Punkterfri styrehjul i størrelserne 6” med 

quick release-aksel
• Luftfyldte dæk 

RYG
• Rygforlænger (se afsnit 5) 
• Lændestøtte og rygkile (se afsnit 5)
• Forskellige rygpuder
• Pelotter

BENSTØTTER
• Amputationsstøtte
• Polster til benstøtterne.

ARMLÆN
• Hemi-puder (se afsnit 5)

HOVEDSTØTTE
•  Forskellige modeller 

(se afsnit 5)

4. FUNKTIONER – NETTI 4U comfort|CE/CES PLUS



11Sprog: Dansk Model: Netti 4U comfort|CE/CES PLUS Version: Januar 2014 (3)

5. TILBEHØR

Bælte

Borde
tre modeller:
Svingbar, 
låsbar og universal. 

Bordpolster
Giver et blødt underlag, 
hvor armen kan hvile 
på bordet.

Rygkile
Giver øget sidestøtte.

Lændestøtte
Øger rundingen 
af lænden

Vital Base Integral
Bækkenstabilisator.

Siddepuder
Mange forskellige  
at vælge imellem.
Kontakt din forhandler. 

Højdejustering 
af armlæn vha. 
stjernegreb.

Rygpuder
Mange forskellige at 
vælge imellem. Kontakt 
din forhandler. 

Egerbeskyttere
Til 20”, 22” og 24”.

Universal
Kan reguleres trinvist mellem 
33° og 105° ved hjælp af et 
stjernegreb.

Amputationsstøtte

Polstring til 
lægpladeholderen 

Dybdejustering af  
armpolster vha. 
skruehjul.



12 Sprog: Dansk Model: Netti 4U comfort|CE/CES PLUS Version: Januar 2014 (3)Sprog: Dansk Model: Netti 4U comfort|CE/CES PLUS Version: Januar 2014 (3)

Hovedstøtte
Hovedstøtte C, stor  
Hovedstøtte A, sidestøtte  
Hovedstøtte B, lille

Hygiejnebetræk
Beskytter hovedstøttens 
kerne.

Hovedpude
Pude på 40 x 40 cm med 
Kospoflex-fyld og elastik.

Komforthovedpude  
Pude med Kospoflex-
fyld, der kan trækkes ned 
over hovedstøtten.

Hemi-pude
Behagelig støtte til hemiplegikere.

Rygforlænger
10 cm forlænger. 
Til brug sammen med 
60 cm rygpude.

Drivhjul
12”, 16”, 22" og 24”  
med tromlebremse.

Fodbræt med lås
Fodbrættet kan svinges 
til siden ligesom standard 
fodplader.

Siddestøtte Korrektion
Beregnet til korrektion af  
dårlig kropsholdning i den 
øverste del af overkroppen.

Polster til sidestøtte
Korrektion

Sidestøtte Stabil
Beregnet til brugere med 
reduceret stabilitet i den 
øverste del af overkroppen. 
Anvendes sammen med 
Stabil-puden for at opnå 
det optimale resultat. 

Polster til Sidestøtte Stabil

Svingbar lægpude
Brugeren behøver 
ikke at løfte benet 
ved montering eller 
afmontering af 
benstøtter. 

Abduktionsklods
Klodsen giver øget
abduktion.
Lille: 80 mm  bred
Medium: 120 mm  bred
Stor: 140 mm  bred

Tipsikring
Tipsikring med 
trædepedal.

Værktøjssæt
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6.  MONTERING OG 
REGULERING

6.1 Udpakning
1.  Pak alle dele ud og kontrollér at indholdet 

stemmer overens med følgesedlen.
2. Montér drivhjulene (afsnit 6.2)
3. Montér svinghjulene (afsnit 6.3)
4.  Kontrollér og regulér sædedybden 

(afsnit 6.7)
5. Montér ryggen (afsnit 6.5)
6. Montér siddepuden (afsnit 6.9)
7. Montér benstøtterne (afsnit 6.10) 
8. Montér hovedstøtten (afsnit 6.11) 
9. Montér eventuelt tilbehør (afsnit 5).

Komponenternes vægt (45 cm bred stol):
Drivhjul: 1,9 kg pr. stk.
Tipsikring: 0,1 kg pr. stk.
Svinghjul: 0,8 kg pr. stk.
Benstøtte med regulerbar vinkel: 2 kg pr. stk.
Siddepude: ca. 1 kg
Hovedstøtte : ca 1 kg

6.2 Drivhjul
For at montere drivhjulet skal du fjerne quick 
release-akslen fra hjulbøsningen og føre 
den igennem midten af drivhjulet og ind 
i hjulbøsningen, samtidig med at du trykker 
på udløserknappen i midten.

5.1 Montering av hoftebælte

Bilde 1
• Trekk beltet gennem hoftebæltefæstet som 
ligger vedlagt

                                              Bilde 1 

Bilde 2
• Tre beltet tilbake gennem belteklemmen.

 
                                               Bilde 2

Bilde 3
• Fest hoftebeltet i det bakerste hullet i
   rygghengslebraketten, bruk medfølgende 
skruer og møtrikler.

                                               Bilde 3

2 stk fastnøgler
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 For at kontrollere aomdrivhjulet er 
korrekt fastgjort til navet skal du 
fjerne fingeren fra udløserknappen 
i midten og trække i drivhjulet.

 Hvis drivhjulet ikke sidder fast, må 
kørestolen ikke anvendes. Kontakt 
i stedet din forhandler.

 Sand og havvand (samt vejsalt, der 
anvendes om vinteren) kan beskadige 
lejerne i drivhjul og svinghjul. Gør 
kørestolen grundigt rent, når den 
har været udsat for disse.

6.3 Svinghjul
Afmontering
•  Tryk på udløserknappen under forgaflen

Montering
•  Før quick release-akslen ind i lejehuset. 

Træk lidt i forgaflen for at sikre at 
den sidder helt fast.

6.4. Regulering af sædehøjde
Den bagerste sædehøjde afhænger af:
• Drivhjulets størrelse
• Drivhjulets placering
•  Ved brug af 24” drivhjul i det øverste 

hul er sædehøjden 46,5 cm fra gulvet til 
siddepladen. Ved brug af 24” drivhjul i den 
næstøverste position vil sædehøjden være 
50 cm fra gulvet til siddepladen.

Hvis der er behov for at ændre drivhjulenes 
position eller skifte til en anden størrelse 
drivhjul, afmonteres hjulbøsningen inklusive 
spændeskive og møtrik. Fjern hjulbøsningen  
og montér den i den ønskede position.

2 stk. 24 mm gaffelnøgler

 Sørg for, at møtrikken på rammens 
inderside sidder helt tæt til 
hjulbøsningen.

Drivhjul og svinghjul skal monteres i henhold 
til beskrivelsen herunder.

 Når sædehøjden ændres, skal du 
sikre, at svinghjulene placeres, så det 
nederste rammerør er parallelt med 
jorden.
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 Kontrollér tipsikringens position, og 
regulér bremserne efter montering af 
drivhjul eller ændring af drivhjulenes 
position.

6.5 Ryg
•  For at montere gascylinderen skal du 

løfte kørebøjlen med den ene hånd 
og føre gascylinderens låsehoved ind i 
plastholderen med den anden (Ill. 6.5.1)

•  Kontrollér, at hullet i låsehovedet er parallelt 
med de åbne huller i plastholderen.

Ill. 6.5.1.

•  Lås ryggen fast ved at trykke låsebolten 
gennem plastholderen og gascylinderens 
låsehoved (Ill. 6.5.2.)

Ill. 6.5.2.

 For at kontrollere at ryggen er låst skal 
du tage fat i kørebøjlen og trykke ryggen 
fremad. Hvis ryggen falder fremad, skal 
du gentage låseproceduren eller kontakte 
din lokale forhandler.

•  Kørestolen er indstillet til en standard 
sædedybde, og plastholderen har fire huller, 
hvoraf de tre er midlertidigt blokeret med 
plastikpropper (Ill. 6.5.3)

Ill. 6.5.3.

•  Ryghængslet har fire huller (Ill. 6.5.4). 
Hullernes placering stemmer overens med 
hullerne i plastholderen. Hvis gascylinderens 
låsehoved er monteret i plastholderens 
inderste hul, skal ryghængslet også monteres 
i det inderste hul osv. 

Ill. 6.5.4.
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6.7 Regulering af sædedybde
•  Hvis sædedybden skal reguleres bagtil, 

skal låsebolten fjernes fra plastholderen 
(III. 6.5.2).

•  Find låsehovedets ønskede position 
i plastholderen, og tag plastikproppen 
ud af det pågældende hul.

•  Lås ryggen fast ved at trykke låsebolten 
gennem plastholderen og gascylinderens 
låsehoved.

•  Hvis hulplaceringen i plastholderen ændres, 
skal ryghængslet placeres i det tilsvarende 
hul.

 Kontrollér at hullet i ryghængslet 
og plastholderen sidder i den samme 
hulposition.

6 mm unbrakonøgle

6.8 Tipsikring
Tipsikringerne skal monteres i overensstemmelse 
med den monteringsanvisning, der leveres 
sammen med kørestolen.

Sådan bruger du tipsikringerne
• Træk tipsikringen ud 
• Drej den 180° op eller ned
• Lås den fast i denne position

6.6 Rygpuder

Ryggen er som standard udstyret med 
ét stort stykke velcro.

Rygpuderne fastgøres ved hjælp af et 
velcrosystem.

 Det er meget vigtigt at placere 
puderne korrekt for at sikre en 
god siddekomfort. 

 Pudebetrækket kan vaskes og 
genbruges. Følg anvisningerne på 
bagsiden af puden vedrørende korrekt 
pleje og vask af puden.
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Regulering af tipsikringens højde 
Tipsikringen kan placeres i to faste positioner. 
Den korte position er til 12” og 16” drivhjul 
samt 24” drivhjul i den øverste position. Den 
lange position er til 24” drivhjul i den nederste 
position.
•  Skruen løsnes i forlængerstykket som vist  

på billedet herunder.
•  Forlængerstykket har to huller. Placér det 

i den ønskede position og spænd skruen.

5 mm unbrakonøgle
 

 Af hensyn til brugerens sikkerhed bør 
tipsikringen altid anvendes.

6.9 Siddepude
Siddepuden fastgøres til kørestolen med velcro.

 Det er meget vigtigt, at puden placeres i 
kørestolen, inden kørestolen tages i brug.

 Pudebetrækket kan vaskes og 
genbruges. Følg anvisningerne 
på bagsiden af puden vedrørende 
korrekt pleje og vask af puden.

6.10 Benstøtter
Netti 4U comfort|CE/CES PLUS kan leveres 
med universal benstøtte eller benstøtte 
med regulerbar vinkel.

Universal benstøtte
Universal benstøtten er fastlåst og vinklen 
kan reguleres. Benstøtten er svingbar og 
aftagelig. Fodpladerne kan foldes sammen 
og vinkles i faste positioner. Leveres med 
lægplader, som kan reguleres i højden og 
i dybden.

Benstøtte med regulerbar vinkel
Benstøtten med regulerbar vinkel kan 
reguleres trinløst. Benstøtten er svingbar 
og aftagelig. Fodpladerne kan klappes op. 
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og vinkles i faste positioner. Leveres med 
lægplader, som kan reguleres i højden 
og i dybden.

Montering af benstøtte
•  Montér benstøtten ved at holde fast i 

benstøttens hængselpunkt. Hold den i en 
vinkel på cirka 20° i forhold til siderammen. 
Placér den i den sorte plastiklås der sidder 
på udtræksrøret. Sving den indad og tryk 
ned (Ill. 6.9.1.) 

Ill. 6.9.1.

Regulering af vinkel på universal benstøtte
•  Benstøttens vinkel kan reguleres ved hjælp 

af stjernegrebet i midten af hængselpunktet 
(Ill. 6.9.2).

•  Når stjernegrebet løsnes, kan benstøtten 
placeres i den ønskede vinkel. 

•  Lås benstøtten i den ønskede vinkel ved at 
dreje stjernegrebet.

Ill. 6.9.2.

Regulering af vinkel på benstøtte med 
regulerbar vinkel
•  Benstøttens vinkel kan reguleres ved hjælp 

af stjernegrebet som vist i Ill. 6.9.3.
•  Når stjernegrebet løsnes, kan benstøtten 

placeres i den ønskede vinkel. 
•  Lås den i den ønskede vinkel ved at dreje 

stjernegrebet.

Ill. 6.9.3.

 Klemningsfare. Når benstøttens vinkel 
reguleres, må du ikke stikke fingrene 
ind i reguleringsmekanismen mellem 
de bevægelige dele.

Ill. 6.9.4.

Regulering af benstøttens vinkel
•  Skruen løsnes (A, ill. på næste side) 

så justeringsstykket kan bevæges. 
•  Placér benstøtten i den ønskede vinkel 

og spænd skruen forsvarligt.
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Ill. 6.9.5.

Regulering af fodpladens vinkel
• Fodpladernes vinkel kan reguleres.
•  Skruen løsnes (B), og fodpladen placéresi 

den ønskede vinkel. Spænd skruen 
forsvarligt.

5 mm unbrakonøgle

Ill. 6.9.6.

Sådan fastlåses og frigøres fodpladerne
•  Fodpladerne er udstyret med en låsebolt, 

som forstærker pladerne.
•  For at låse fodpladerne fast skal du trække 

plastlåsen på den højre fodplade tilbage og 
placere låsen over bolten på den venstre 
fodplade.

•  For at frigøre fodpladerne skal man trække 
i plastlåsen og løfte den højre fodplade op.

 Ved udendørs brug skal der være 
en frihøjde på 4-5 cm mellem 
fodpladen og jorden. 

Ill. 6.9.7.

 Når fodpladerne reguleres, må 
de ikke udsættes for belastning.

Sådan afmonterer du benstøtterne:
•  Træk plastlåsen på fodpladerne bagud, 

så tappen går fri, og fodpladen kan 
klappes op.

•  Løft benstøtten et par grader.
•  Frigør benstøtten ved forsigtigt at løfte 

den lige opad.
• Sving benstøtten udad.
•  Løft og fjern benstøtten. (Ill. 6.9.8.).

Ill. 6.9.8.
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Ill. 6.9.9.

For at regulere dybden skal lægpuden fjernes 
fra holderen ved hjælp af en gaffelnøgle, 
som placeres mellem puden og holderen. 
Placér lægpladen i den ønskede position, 
og spænd den fast. (Ill. 6.9.9)

13 mm gaffelnøgle

Stå aldrig på benstøtterne!

 Løft aldrig kørestolen i benstøtterne.

6.11 Hovedstøtte

A – Greb til regulering af dybde
B – Stjernegreb til regulering af vinkel
C – Greb til regulering af højde
D – Hovedstøtteadapter

Placér den firkantede møtrik i hullet i 
hovedstøtteadaptoren, som vist herover.
•  Placér hovedstøtten i hovedstøtteadapteren.
•  Hovedstøtten placeres i den ønskede højde 

og dybde og spændes fast.

•  Hovedstøtteadapteren fastgøres ved at 
spænde de fire skruer to og to diagonalt, 
så adapteren fastgøres med det samme tryk 
fordelt på de fire skruer. 

Sådan regulerer du hovedstøttens dybde:
•  Udløs låsegrebet øverst på vertikalstangen (A).
•  Regulér hovedstøtten, og spænd den fast 

i den ønskede position.
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Sådan regulerer du hovedstøttens højde:
•  Udløs låsegrebet på 

hovedstøtteadapteren (C).
•  Regulér hovedstøtten og spænd den fast 

i den ønskede position.

Sådan regulerer du hovedstøttens vinkel:
•  Udløs stjernegrebet på bagsiden af 

horisontalstangen (B).
•  Regulér hovedstøtten og spænd den fast 

i den ønskede position.

Sådan regulerer du hovedstøtten sidelæns:
•  Hovedstøtteadapteren kan bevæges til 

både højre og venstre, hvilket gør det 
muligt at imødekomme særlige behov 
for hovedstøtte.

•  De fire skruer, der holder adapteren sammen, 
løsnes

•  Flyt adapteren til den ønskede position, og 
fastgør adapteren ved at spænde skruerne 
diagonalt. 

 Husk at udløse grebene, når du justerer 
hovedstøtten.

 Hvis hovedstøttens vertikalrør ikke 
passer perfekt ned i holderen, er 
adapteren sandsynligvis spændt 
ujævnt eller for hårdt. 

 Når hovedstøtten er på plads, 
fastgøres den ved at spænde  
den lille skrue, der sidder i toppen 
af hovedstøtteadapteren med 
en unbrakonøgle.

 Hvis hovedstøtten virker for lav, 
kan den vendes 180°, ved at løsne 
stjernegrebet bagpå horisontalstangen 
(B).

6.12 Armlæn

•  Armlænene kan tages af og reguleres 
i højden og i dybden.

 Ved montering skal man være 
opmærksom på, at der er et højre 
og et venstre armlæn.

Montering af armlæn
•  Tag fat i armlænet, og træk det lige opad 

fra monteringsrøret. 

 En lås til armlænet kan bestilles som 
tilbehør.
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Regulering af armlænets vinkel
•  Skruen på armlænet løsnes med en 6 mm 

unbrakonøgle.
• Hæv eller sænk armlænet
• Spænd skruen 

 Kørestolen må aldrig løftes i armlænene.

6.13 Regulering af bremser
•  Bremserne kan reguleres trinløst langs 

rammens rør.
•  Skub bremsehåndtaget fremad for at aktivere 

bremsen. 
•  Udløs bremsen ved at trække 

bremsehåndtaget bagud.

•  De to skruer på indersiden af 
bremseblokken løsnes for at flytte 
bremsen (Ill. 6.12.3)

•  Regulér bremsens placering og spænd 
skruerne. 

•  Den øverste skrue på indersiden af 
bremserne løsnes for at finjustere 
(Ill. 6.12.4)

•  Regulér bremsens placering og spænd 
skruen.

5 mm unbrakonøgle

 Kontrollér at bremserne er reguleret 
korrekt ved at aktivere bremserne og 
tjekke, at kørestolen ikke flytter sig.

 Bremserne er konstrueret som 
parkeringsbremser og må ikke 
anvendes som kørebremser.

 Vær opmærksom på klemningsfaren 
mellem bremse og dæk.
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Tromlebremse
Hvis der er monteret 12” eller 16” drivhjul 
på kørestolen, vil disse være udstyret med 
tromlebremse.

Hvis bremsen ikke bremser korrekt:
Drej stilleskruen 2-4 omgange tilbage for at 
regulere wiren på den ene eller begge sider. 
Kontrollér derefter bremserne igen.

Hvis wiren sidder for løst:
Drej stilleskruen helt ind. Spænd wiren 
ved at løsne wireklemmen, hvorefter wiren 
trækkes længere igennem klemmen. Spænd 
wireklemmen og stilleskruen løsnes igen.

1 stk. 10 mm gaffelnøgle.

 For at sikre at wiren fungerer korrekt, 
må den aldrig være udspændt.

Betjening og brug af bremsen
Hjulaksler med tromlebremse er udstyret 
med håndbetjente navbremser, som gør det 
muligt at regulere hastigheden på bakker 
og ved normal kørsel. Disse er placeret på 
kørehåndtagene.

•  For at aktivere bremserne skal man trække 
bremsehåndtagene (1) jævnt og ensartet 
ind mod kørehåndtagene og dermed 
stoppe hjulene.

•  For at aktivere eller låse parkeringsbremsen 
(2) skal man trykke grebet (1) ind mod 
kørehåndtaget og låse parkeringsbremsen 
med fingeren. Kontrollér, at begge 
parkeringsbremser er låst.

•  Parkeringsbremsen udløses igen, når du 
trykker grebet (1) ind mod kørehåndtaget. 
Bremsen er låst med en fjeder, som bliver 
udløst på denne måde.

 Det er ekstremt vigtigt, at 
parkeringsbremserne er låst, når 
brugeren efterlades i kørestolen.

                           1

2
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6.14 Sædevinkel/tilt
Sædevinklen reguleres ved hjælp 
af udløserhåndtaget på kørebøjlen/
kørehåndtagene. 
Sædeenheden kan tiltes mellem -5° og +20°

6.15 Rygvinkel
Rygvinklen reguleres ved hjælp af 
udløserhåndtaget på kørebøjlen/
kørehåndtagene. 
Vinklen kan reguleres mellem 92° og 137°

 For at sikre at wirerne fungerer 
korrekt, må de aldrig være udspændt.
 Sædevinkel og rygvinkel må ikke 
reguleres, uden at tipsikringen er 
aktiveret. 

Udløserhåndtagene er mærket som følger:

 Rygvinkel Tilt

 Risiko for at tippe. 
Kontrollér tipsikringens vinkel.

 Lad aldrig en kørestolsbruger sidde 
i kørestolen, når den er vippet fremad.
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7. MANØVRERING

7.1 Generel teknik
Kørestolens vægt og balance har betydning 
for kørestolens manøvreegenskaber. Faktorer 
som brugerens vægt, størrelse og siddeposition 
har også betydning. Hjulenes placering vil 
også påvirke manøvreegenskaberne. Jo mere 
vægt der er på drivhjulene, desto nemmere 
er kørestolen af manøvrere. Hvis der er meget 
vægt på styrehjulene, vil kørestolen være tung 
at manøvrere.

Ledsager:
Hvis brugeren efterlades alene i kørestolen, 
skal man altid låse bremserne og kontrollere, 
at tipsikringen vender nedad.

Parkering: 
Det anbefalers at svinghulene peger 
fremad ved parkering, da det giver optimal 
understøttelse. Dette opnås ved at skubbe 
stolen ca. 10 cm baglæns inden parkering.  

7.2  Køreteknik – op ad trin
Ledsager - Forlæns op ad et trin:
• Kontrollér, at tipsikringerne er slået op
• Vip kørestolen bagover. 
•  Lad kørestolen balancere på drivhjulene 

og skub den fremad, indtil svinghjulene 
hviler på trinnet. 

•  Løft kørehåndtaget samtidig med at 
kørestolen skubbes ind på trinnet.

Vend derefter tipsikringerne ned igen

Brugere – baglæns op ad et trin:
Denne teknik kan kun benyttes, hvis trinnet 
er meget lavt. Den afhænger desuden af 
frihøjden mellem fodpladerne og jorden.
• Kontrollér, at tipsikringen er slået op
•  Bak kørestolen hen til trinnet.
•  Hold godt fast i drivringene og læn 

kroppen fremad, mens du trækker.
Vend derefter tipsikringerne ned igen

Ledsagere – baglæns op ad et trin: 
• Kontrollér, at tipsikringen er slået op
•  Træk kørestolen baglæns hen til trinnet.
•  Vip kørestolen bagud, så svinghjulene 

løftes lidt op i luften.
•  Træk kørestolen op ad trinnet, og gå så 

langt tilbage, at svinghjulene kan sættes 
ned på trinnet.

Vend derefter tipsikringerne ned igen.

7.3  Køreteknik – ned fra trin
Ledsagere – forlæns ned fra et trin:
• Kontrollér, at tipsikringerne er slået op.
•  Vip kørestolen bagud, så svinghjulene 

løftes lidt op i luften.
•  Kør forsigtigt ned fra trinnet, og vip 

kørestolen fremad, så svinghjulene rører 
jorden.

Vend derefter tipsikringerne ned igen.
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Ledsagere – baglæns ned fra et trin. 
• Kontrollér, at tipsikringerne er slået op
•  Træk kørestolen baglæns hen til trinnet.
•  Kør forsigtigt ned fra trinnet og flyt 

kørestolen baglæns på drivhjulene, indtil 
svinghjulene er fri af trinnet.

•  Sæt svinghjulene ned på jorden.

Vend derefter tipsikringen ned igen.

7.4  Køreteknik  
– ned ad bakker og 
ramper

Vigtige råd ved kørsel op og ned ad bakke 
for at undgå at tippe.

 Undgå at vende kørestolen midt på 
bakken.
Kør altid så lige som muligt.
 Det er bedre at bede om hjælp end 
at tage chancer.

Kørsel op ad bakke:
Flyt overkroppen fremad for at opretholde 
kørestolens balance.

Kørsel ned ad bakke:
Flyt overkroppen bagud for at opretholde 
kørestolens balance. Kontrollér kørestolens 
fart ved at holde fast i drivringene. Undlad 
at benytte bremserne.

7.5  Køreteknik  
– op ad trapper

Bed altid om hjælp. 
 Benyt aldrig rulletrapper, selvom du har 
en ledsager med.

Med ledsager, baglæns.
• Kontrollér, at tipsikringerne er slået op
•  Træk kørestolen baglæns hen til det 

nederste trappetrin.
•  Vip kørestolen bagud på drivhjulene. 
•  Træk langsomt kørestolen op ad trappen ét 

trin ad gangen, mens kørestolen balancerer 
på drivhjulene.

•  For enden af trappen trækkes kørestolen 
så langt tilbage, at svinghjulene kan sættes 
sikkert ned på gulvet.

Vend tipsikringerne nedad.

 Hvis der er to ledsagere til stede, kan 
den ene person hjælpe ved at løfte 
i rammen forfra.

 Kørestolen må ikke løftes i benstøtterne.

 Kørestolen må ikke løftes i armlænene.

 Ledsagerne bør anvende deres 
benmuskler, når de løfter kørestolen, 
for at undgå unødvendig belastning 
af ryggen.
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7.6  Køreteknik  
– ned ad trapper

 Benyt aldrig rulletrapper, selvom du 
har en ledsager med.

Med ledsager, forlæns
•  Kontrollér at tipsikringerne er slået op
•  Kør kørestolen forlæns hen til det øverste 

trappetrin.
•  Vip kørestolen bagud på drivhjulene. 
•  Hold godt fast i kørebøjlen, og tag ét trin 

ad gangen, mens kørestolen balancerer 
på drivhjulene.

•  For enden af trappen sættes svinghjulene 
ned på gulvet.

 Vend tipsikringen nedad.

 Hvis der er to ledsagere til stede, kan 
den ene person hjælpe ved at løfte 
i rammen forfra.

 Kørestolen må ikke løftes i benstøtterne.

 Kørestolen må ikke løftes i armlænene.

7.7 Forflytning af brugere
Teknikkerne til forflytning af brugere til/
fra kørestolen bør øves med de involverede 
personer. Her får du nogle vigtige råd om, 
hvordan kørestolen forberedes:

Med eller uden ledsager – sidelæns.
Inden forflytningen:
•  Kørestolen skal være placeret så tæt som 

muligt på det sted, som brugeren skal 
forflyttes til.

•  Træk kørestolen 5-10 cm tilbage for at 
få svinghjulene til at pege fremad.

•  Lås bremserne.
•  Fjern benstøtte og armlæn på den side, 

som forflytningen skal ske fra.

Med eller uden ledsager – forlæns.
Inden forflytningen:
•  Kørestolen skal være placeret så tæt som 

muligt på det sted, brugeren skal forflyttes til.
•  Træk kørestolen 5-10 cm tilbage for at 

få svinghjulene til at pege fremad.
• Lås bremserne.
• Vip kørestolen fremad.
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Med en lift:
Inden forflytning til kørestolen:
• Vip stolen bagud.
• Fjern hovedstøtten.
• Fjern benstøtterne.
• Øg rygvinklen en anelse.
•  Sæt delene på plads igen, når brugeren 

er blevet forflyttet.

 Stå aldrig på fodpladerne uden først at 
sikre at de rører jorden, da der ellers vil 
være en risiko for, at kørestolen tipper 
fremad.

7.8  Løft af kørestolen
•  Kørestolen må kun løftes i rammen og 

i kørebøjlen.

 Løft aldrig kørestolen i benstøtterne 
eller armlænene.

 Løft aldrig kørestolen, mens brugeren 
sidder i den.

7.9 Drivring
Netti 4U comfort|CE/CES PLUS leveres som 
standard med drivringe i aluminium. Materialet 
og afstanden til drivhjulet har betydning for 
brugerens evne til at gribe fat i drivringen. 
Kontakt din forhandler for at få information 
om, hvilke drivringe der passer til din kørestol.

 Alternative drivringe vil muligvis kunne 
give et bedre greb, men de kan også 
øge friktionen. Det indebærer, at der er 
større risiko for at brænde hænderne, 
når man bruger dem til at standse 
kørestolen med.

 Fingrene kan blive udsat for 
klemningsfare, når man passerer 
igennem trange passager, og hvis 
fingrene kommer ind mellem egerne. 
For at undgå denne risiko anbefaler 
vi tilbehør som egerbeskyttere.

 Hvis du ønsker at skifte drivringe 
eller øge/mindske afstanden mellem 
drivring og hjul, bedes du kontakte 
din forhandler.
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8. TRANSPORT
Netti 4U comfort | CE/CES PLUS er testet og 
godkendt i henhold tiI crashtesten ISO 7176-
19.

8.1  Sammenklapning  
for transport

Når der ikke sidder nogen i kørestolen, kan 
den klappes sammen som beskrevet herunder: 
Placér kørestolen i bagagerummet eller på 
bagsædet. Hvis den placeres på bagsædet, skal 
rammen fastspændes med sikkerhedsselen.
 
• Fjern hovedstøtten (afsnit 6.11).
• Vend tipsikringerne opad (afsnit 6.8).
• Fjern armstøtter (afsnit 6.12).
• Fjern benstøtter (afsnit 6.10).
•  Træk låsebolten til ryggen ud, og klap 

ryggen fremad ned på sædet (afsnit 6.5)
• Fjern drivhjulene (afsnit 6.2).
• Fjern svinghjulene (afsnit 6.3).

8.2 Transport i bil
Hvis hovedstøtten er monteret korrekt, er den 
meget stabil, men erstatter ikke behovet for 
en separat nakkestøtte i bilen. Kørestolen har 
fire klistermærker, som viser hvor stropperne 
skal fastgøres

Netti 4U comfort | CE/CES PLUS er testet i 
henhold til kravene i ISO 7176-19-standarden 
ved brug af kørestolsfastspændingssystemet 
W120/DISR, som er udviklet af Unwin Safety 
Systems. For yderligere information:  
www.unwin-safety.com

Montér en øjebolt i et af hullerne i hjulets 
rammebeslag. Fastgør en krog/karabinhage 
i øjebolten.

Del 1, match øjebolte med bøsning: 21074

Stroppernes vinkel skal være 0-45°

 Netti 4U comfort|CE/CES PLUS er 
crashtestet uden skubbehjælp el. 
lign. Hvis der efterfølgende monteres 
skubbehjælp, trappemaskine m.v., 
skal dette tilbehør afmonteres, hvis 
kørestolen skal transporteres.

8.3  Offentlig transport
Kørestolen skal placeres i det område, der 
er beregnet til kørestole. Kørestolen skal 
vende med ryggen mod kørselsretningen. 
Kørestolens ryg skal være fastgjort til fx en 
stolerække eller en skillevæg. Sørg for, at 
brugeren nemt kan få fat i gelændere eller 
håndtag.

Foran: Brug krog eller fæstestrop.
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9. VEDLIGEHOLDELSE

9.1  Anvisninger for 
vedligeholdelse

Netti-kørestole er opbygget i moduler. Alu 
Rehab har alle reservedele på lager og kan 
levere dem med kort varsel. De nødvendige 
anvisninger for montering af reservedelene 
medfølger.
De reservedele, som brugeren selv kan skifte, 
kan findes i reservedelskataloger, som kan 
downloades på www.alurehab.com Disse 
reservedele kan ved behov afmonteres og 
sendes til producenten/leverandøren på 
forlangende.
Reservedele til hjulenes rammekonstruktion 
skal håndteres af producenten eller et 
autoriseret serviceværksted. 

 Du kan bestille originalmaling fra 
Alu Rehab til reparation af skrammer og 
mindre skader på malingen: Bestil via din 
forhandler.

 Hvis der opstår defekter eller skader 
på kørestolen, skal du kontakte din 
forhandler.

 Kontrollér/regulér skruer og møtrikker 
med jævne mellemrum.

 Sand og havvand (samt vejsalt, der 
anvendes om vinteren) kan beskadige 
lejerne i drivhjul og svinghjul. Gør 
kørestolen grundigt rent efter brug.

Hyppighed Hver uge Hver 
måned

Undersøg kørestolen  
for defekter/skader 
Fx brud/manglende dele

X

Vask kørestol X

Smør lejer* X

Vask puder X

Kontrollér tipsikring X

Kontrollér bremser X

Kontrollér dækslitage X

*  Som tommelfingerregel skal der anvendes 
olie på alle bevægelige dele og alle lejer. Alu 
Rehab anbefaler, at der anvendes almindelig 
cykelolie.

9.2 Rengøring og vask 
1.  Fjern puderne inden kørestolen vaskes.
2.  Rengør puder og betræk i henhold til de 

anvisninger, der er angivet på puderne.

Procedure for rengøring af puder

KERNE

Vask Håndvaskes ved 40 ºC

Disinficering Virkon S

Autoklavering ved 105 ºC

Tørring Krammes

Lufttørres på højkant

BETRÆK

Vask Maskinvaskes ved 60 ºC

Tørring Tørretumbles ved max.85 ºC

3. Rengør rammen med vand og en klud.
4.  Hvis den vaskes med højtryksrenser, skal 

man undgå at pege strålen direkte mod 
gascylindere og mærker.

5. Vi anbefaler, at der anvendes en mild sæbe.
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6.  Vask kørestolen grundigt med rent vand 
for at fjerne alle sæberester.

7.  Anvend denatureret sprit til at fjerne 
genstridigt snavs.

Desinficering af kørestolen
Fjern puderne (se separate vaskeanvisninger).
Brug en blød klud vædet med brintoverilte 
eller isopropylalkohol.
Anbefalet brintoverilte: NU-CIDEX 
“Johnson&Johnson” 

 Vi anbefaler at kørestolen vaskes  
i et vaskerum ved >85° C.

 Hvis der opstår mindre, overfladiske 
skader, kan der bestilles originalmaling 
hos producenten.
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10. TABELL MED DE VIGTIGSTE MÅL

Netti 4U comfort|CE PLUS / CES PLUS

Netti 4U comfort CE PLUS CE PLUS CES PLUS CES PLUS

Spesifikation min. maks min maks
Samlet længde med 
benstøtte

1100 mm - 1050 mm

Samlet bredde 530 mm 680 mm 530 mm 680 mm

Bakke/vendediameter 1400 mm - 1200 mm

Længde, pakket sammen 660 mm - 610 mm

Bredde, pakket sammen 630 mm - 630 mm

Højde, pakket sammen 600 mm - 600 mm

Samlet vægt 29 kg - 27 kg

Vægt, tungeste del 2,5 kg - 2,5 kg

Maksimal sikker hældning - 8º - 8°

Sædevinkel -5º 20º -5° 20°

Effektiv sædedybde 425 mm 500 mm 375 mm 450 mm

Effektiv sædebredde 350 mm 500 mm 350 mm 500 mm

Sædehøjde foran 465 mm 500 mm 465 mm 500 mm

Rygvinkel 90º -135º 90° -135°

Ryghøjde 500 mm - 500 mm -

Afstand mellem fodstøtte 
og sæde

280 mm 770 mm 280 mm 770 mm

Vinkel mellem ben og sæde 105º 182º 105° 182°

Afstand mellem armlæn 
og sæde

270 mm 360 mm 270 mm 360 mm

Placering af 
armlænskonstruktion

395 mm 395 mm 395 mm 395 mm

Drivringens diameter 535 mm - 535 mm -

Horisontal akselplacering -50 mm 25 mm -50 mm 25 mm

Mål CE modellbredde: 500 mm. Målt uten pude
Mål CES modellbredde 350 mm. Målt uten pude
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10. PROBLEMLØSNING

Symptom Årsag/Handling Reference i 
brugsanvisningen

Kørestolen kører 
skævt

• Drivhjulenes nav kan være monteret forkert.
• En af bremserne kan være for stram.
• Brugeren sidder meget skævt i kørestolen.
•  Brugeren kan være stærkere i den ene side end 

i den anden.

6,2
6,13

Kørestolen er tung 
at manøvrere

• Drivhjulenes nav kan være monteret forkert.
• Rens svinghjul og forgaffel for snavs.
• For meget vægt på svinghjulene.

6,2

Kørestolen er svær 
at dreje

• Kontrollér om svinghjulene er spændt for hårdt.
• Rens svinghjul og forgaffel for snavs.
•  Kontrollér at svinghjulene er placeret i den korrekte 

position.

6,3
6,3

Svinghjulene er 
svære at tage af 
og sætte på

• Rengør og smør quick release-akslen.
•  Reguler hjulbøsningen, så den sidder længere 

fra rammen. 

6,2
6,4

Bremserne fungerer 
ikke ret godt

• Regulér bremsen. 6,13

Kørestolen føles 
"ustabil"

• Kontrollér skruer og reguleringssteder generelt.

 Kontakt din forhandler for at få information om autoriserede serviceværksteder, som kan 
hjælpe dig, hvis dette ikke løser problemet.

Kontakt din forhandler, hvis du har brug for reservedele.
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11.  TEST OG 
REKLAMATIONSRET

11.1 Test
Netti 4U comfort | CE/CES PLUS er testet 
og godkendt til både indendørs og udendørs 
brug. Kørestolen er CE-mærket.

Maksimal brugervægt: 135 kg 

Netti 4U comfort | CE/CES PLUS er testet af 
TÜV SÜD Product Service GmbH i henhold til 
DIN EN 12183: 2009.

Crashtestet på Millbrooke Proving Ground, 
Bedford i Storbritannien i henhold til 
ISO 7176-19

Netti Seating System er testet for 
brandsikkerhed i henhold til ISO 7176-16

11.2 Garanti
Alu Rehab yder 5 års garanti på alle 
rammedele. Der er 2 års garanti
på alle andre dele.. Alu Rehab kan ikke 
drages til ansvar for skader, der opstår 
på grund af montering og/eller forkert 
og uprofessionelt,udførte reparationer 
samt forsømmelse, slitage, ændringer af 
kørestolens dele, som ikke er godkendt af Alu 
Rehab, eller ved brug af reservedele, som er 
leveret eller produceret af
tredjepart. I sådanne tilfælde vil garantien 
bortfalde.

På rammen sidder der en mærkat med et 
unikt id-nummer.

11.3 Reklamationer
•  Alle reklamationer skal stiles til  

den sælger, der har solgt kørestolen. 
Bemærk, at salgsdokumentationen skal 
være udfyldt og underskrevet korrekt 
for at kunne fungere som korrekt 
dokumentation for, hvor og hvornår 
kørestolen er købt.

•  Generelt vil defekter blive betragtet 
som en legitim årsag til at foretage en 
reklamation. Det er op til sælgeren og 
Alu Rehab at vurdere, om en defekt skal 
repareres, eller om kunden har ret til et 
nedslag i prisen på grund af defekten.

 Normal slitage, forkert brug 
eller forkert håndtering er ikke 
legitime årsager til at foretage en 
reklamation.

 Brugeren skal anvende, vedligeholde 
og håndtere kørestolen som beskrevet 
i manualen.
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11.4 Leveringsgaranti
•  Alu Rehab yder 5 års leveringsgaranti 

(minimum) på reservedele. Garantiperioden 
begynder den dag, hvor Alu Rehab indstiller 
produktionen af en bestemt type kørestol.

•  Under garantiperioden vil reservedele blive 
leveret inden for 14 dage.

•  Under garantiperioden yder Alu Rehab 1 års 
garanti på defekte reservedele.

11.5  Specialindstilling/-
tilpasning

Specialindstilling/tilpasning defineres som 
enhver indstilling, der ikke er omfattet af 
denne brugsanvisning. En kørestol, som 
specialindstilles/-tilpasses af kunden selv, 
kan ikke beholde den CE-mærkning, som 
Alu Rehab A.S Norway har udstyret den med. 
I disse tilfælde vil Alu Rehab A.S Norways 
garanti bortfalde. Hvis du er i tvivl om 
specialindstilling og specialtilpasning,  
skal du kontakte Alu Rehab A.S.

11.6  Brug af Netti sammen 
med produkter fra andre 
producenter

Brug af Netti sammen med produkter, som 
ikke er produceret af Alu Rehab A.S.
I disse tilfælde er hovedreglen, at de anvendte 
produkters CE-mærkning ikke er gyldig.
Alu Rehab A.S har dog indgået aftaler 
med visse producenter om visse 
produktkombinationer. 

 Hvis du vil have yderligere information, 
bedes du kontakte din forhandler 

11.7 Service og reparation 
Hvis du vil have information om service og 
reparation i dit område, skal du kontakte 
din lokale forhandler. 

 Der sidder et unikt id-nummer/
serienummer på underrammen 
på venstre side af kørestolen.

 Du kan få et reservedelskatalog 
til kørestolen hos din lokale 
forhandler eller downloade  
det på www.alurehab.com

 Du kan få en genbrugsmanual 
til kørestolen hos din lokale 
forhandler eller downloade  
den på www.alurehab.com
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12. MÅL OG VÆGT 

Sædebredde* Sædedybde** Ryghøjde *** Samlet 
bredde

Transport-
bredde

Vægt

CES 350 mm 375-450 mm 500 mm 530 mm 480 mm 27,5 kg

CES 400 mm 375-450 mm 500 mm 580 mm 530 mm 28,0 kg

CES 450 mm 375-450 mm 500 mm 630 mm 580 mm 28,5 kg

CES 500 mm 375-450 mm 500 mm 680 mm 630 mm 29,0 kg

CE 350 mm 425-500 mm 500 mm 530 mm 480 mm 27,5 kg

CE 400 mm 425-500 mm 500 mm 580 mm 530 mm 28,0 kg

CE 450 mm 425-500 mm 500 mm 630 mm 580 mm 28,5 kg

CE 500 mm 425-500 mm 500 mm 680 mm 630 mm 29 kg

* Målt mellem tøjbeskytterne.
** Målt fra sædepladens forkant til ryghængslet.
*** Målt fra sædepladen til toppen af ryggen.

 Vægten er inklusive drivhjul, svinghjul, benstøtter og armlæn. uden pude.

 Den maksimale brugervægt er 135 kg.

 Ved montering af tilbehør som skubbehjælp m.m. skal tilbehørets vægt trækkes fra den 
maksimale brugervægt.

Forhandler:
Serienr.:
Leveringsdato:
Forhandlerstempel:



 
NORWAY

Bedriftsvegen 23 
NO-4353 Klepp Stasjon, NORGE 

Tlf. +47 51 78 62 20 
Fax +47 51 78 62 21 

E-mail: post@alurehab.com

DENMARK

Kløftehøj 8

8680 Ry - DANMARK

Tlf. +45  8788 7300

Fax +45 8788 7319

E-mail: info@alurehab.com

www.alurehab.com
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